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EIGEN 
MONTAGE 
TEAMS!

15 
JAAR 

ERVARING!

Al  15 jaar uw specialist in kunststof kozijnen, 
zonwering en gevelbekleding

MARIK
Kunststoftechniek



Kozijnen

✔ Meerkamersysteem voor hoge isolatie
✔  Verschillende profielen mogelijk (K-Vision-Trend,  

K-Vision-Cube, K-Vision-Classic)
✔ Geen tocht door moderne dichtingstechniek
✔ Rechte hoek verbinding mogelijk
✔  Binnenkant houtnerf structuur mogelijk bij 

K-Vision-Trend, K-Vision-Cube profielen

Onze leveranciers van kozijnen, kozijn systemen en gevelpanelen 
leveren hun producten/systemen met een KOMO®-kwaliteitsverklaring 
en zijn S.K.G gekeurd volgens de strengste eisen, die daar aan 
verbonden zijn.

Raamtechniek 
zoals het moet zijn
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DE GARANTIES
✔ 10 jaar fabrieksgarantie op de kozijnen
✔ 10 jaar garantie op kleurechtheid
✔ 10 jaar garantie op glas (Conform KOMO)
✔ 10 jaar garantie op montage 
✔ 5 jaar garantie op beslag
✔ 5 jaar garantie op zonwering
✔ 2 jaar garantie op raamdecoratie producten
✔ 2 jaar garantie op hordeuren (en horren)

DE MOGELIJKHEDEN VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN
✔ Verschillende kleurmogelijkheden
✔  Houtnerf structuur op uw kozijnen, niet te onderscheiden 

van houten kozijnen!
✔  Hoge geluidsisolatie,  inbraakwerend, geluidswerend,  

onderhoudsarm, kosten besparend, nooit meer schilderen!

Kochs ReproLine.
Het contramal kozijnsysteem.

Wanneer U verder wenst te gaan met estheti-
sche aspecten, bieden wij U het Kochs
ReproLine kozijnsysteem.
Gebaseerd op het K-Vision profielsysteem wor-
den de kozijnen uitgevoerd met een rechte
“ gecontramalde”  hoekverbinding.
Een opvallend kenmerk was de 45° hoeklas bij
kunststof kozijnen. 
Kochs is het als een van de eerste gelukt de
uitstraling van houten kozijnen te copieren naar
het kunststof kozijn. 
Deze Kochs Reproline kozijnen in combinatie
met houtnerf structuur folie is het kunststof
kozijn
nauwelijks te onderscheiden van het houten
kozijn.

Uw servicepartner voor kunststof kozijnen.

Kenmerken:
Alle voordelen van het K-Vision profielsysteem

met als extra.
® Zowel vormgeving van de profielen als de 

lijnen in de hoeken zijn hout imiterend.

® Geen 45° lasnaad meer aan buitenzijde.
® In alle kozijn type leverbaar.

Van raamkozijn, deur tot hefschuifpui. 
Binnen of buitendraaiend.

Kochs Citykozijn.
Het “ historisch”  kunststof kozijn.

De historie komt niet meer terug.
Wel het historische verticale schuifraam, wat zo typerend was voor de oude gevels in binnensteden.
Maar ook voor onze typische Nederlandse Landhuizen en boerderijwoningen.

De uitstraling van het historische schuifraam in combinatie met modern uitgevoerd draaikiep beslag. Dit wordt
bereikt door gebruik te maken van een speciale tussen dorpel waarmee de vleugel van het bovenlicht verspringt.

De historie waarheidsgetrouw nagebouwd in kunststof.
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BESLAG
Goed beslag is erg belangrijk als u 
kunststof kozijnen gaat kopen. 
Marik Kunststoftechniek maakt 
gebruik van het nieuwste type beslag 
en dit voldoet aan de SKG eisen 
en politie keurmerk.
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Dakkapel

Simpelweg meer waarde, 
ruimte en uitstraling...
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WAAROM EEN DAKKAPEL?
Uw woning van een extra ruimte voorzien is veel makkelijker 
dan het lijkt. Met een dakkapel van Marik Kunststoftechniek 
wordt uw donkere zolder in een mum van tijd omgetoverd 
tot een fraaie, met zonverlichte, omgeving. Uw huis krijgt niet 
alleen een absolute meerwaarde maar oogt meteen 
ook rijker en fraaier. Vooral als u kiest voor een 
onderhoudsarm model.

PAST ALTIJD
Een dakkapel van Marik Kunststoftechniek is duurzaam  
en toepasbaar in vele stijlen. Door deze verschillende  
mogelijkheden kan de ruimte qua uiterlijk geheel op uw  
wensen worden aangepast. Wij plaatsen dakkapellen in de 
meest uiteenlopende kleuren, vormen en materialen.
Jarenlang comfort en plezier voor een betaalbare prijs! Dit 
wordt mede mogelijk gemaakt door de deskundige plaatsing 
en afwerking van een dakkapel door Marik Kunststoftechniek.

RENOVATIE
U kunt ook kiezen om uw dakkapel volledig te laten 
renoveren. Wij plaatsen dan een nieuw kozijn met nieuwe 
boeiranden en kunststofpanelen aan de zijkanten plus 
eventueel nieuwe dakbedekking van EPDM kunststof of 
bitumen naar keuze en uw dakkapel is weer als nieuw!

VOOR
RENOVATIE

SLEEPDAK

NA
RENOVATIE

PLATDAK



Zonwering
Zo heerlijk als zonnig weer is, zo prettig is schaduw. 
Zeker in de zomer kan de temperatuur in uw woning behoorlijk 
oplopen, nog afgezien van hinderlijke lichtinval die zelfs tot 
verkleuring van objecten in uw huis kan leiden.

Zonwering biedt niet alleen de nodige schaduw, het is bovendien 
decoratief. Marik weet dat als geen ander. Wat dacht u van stijlvolle 
markiezen, een royaal uitvalscherm of licht- en warmtewerende 
screens? Een bezoek aan onze showroom zal u overtuigen.

Wij zijn gespecialiseerd in het leveren en monteren van kwalitatief 
hoogwaardige zonwering producten, zowel voor de particuliere als 
de zakelijke markt. Merken zoals Somfy leveren wij met een garantie 
van 5 jaar. De bediening kan zowel handmatig als elektrisch uit-
gevoerd worden, eventueel uitgebreid met zon- en windautomaat, 
afstandsbediening, schakelklok etc.

Wij leveren o.a. de volgende soorten buitenzonwering: 

✔  Uitvalschermen
✔  Knikarmschermen
✔  Screens
✔  Windvaste screens
✔  Rolluiken opbouw/voorbouw
✔  Markiezen 

Prettige schaduw
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5 JAAR
GARANTIE

!!!

U KUNT OOK BIJ ONS TERECHT VOOR DIVERSE RAAMDECORATIE PRODUCTEN

SCREENS

GEINTEGREERDE ROLLUIKEN



Deuren

Het visitekaartje van uw huis

Uw deur is geen standaard maar een speciaal volgens uw 
wensen vervaardigd product. 

KUNSTSTOF
Kunststof deuren garanderen u een hoge mate van stabiliteit 
en veiligheid. Tevens zorgen kunststof deuren voor een uitstekende  
isolatie. Marik werkt uitsluitend met HPL panelen.

ALUMINIUM
Aluminium deuren staan erom bekend niet onderhevig te zijn 
aan temperatuurschommelingen.
De deuren zijn te herkennen aan het duurzame en sterke 
materiaal. Bovendien kunnen wij u kleurvast- en kleurechtheid 
garanderen. Net zoals kunststof deuren zijn ook deze deuren 
onderhoudsvriendelijk.

COMBINATIE
Door de toepassing van hoogwaardig staal en aluminium 
samen met bijzondere beglazing ontstaan er voor u mogelijk-
heden om uw deuren een onvergetelijke indruk te geven.
Laat uzelf door vorm, kleur en materiaal inspireren tot het 
vormgeven van uw unieke entree.

ONZE DEUREN ZIJN ALTIJD VOORZIEN VAN EEN 
MEERPUNT SLUITING CONFORM DE EISEN VAN
SKG EN POLITIE KEURMERK.

PORTADesign

Specialist in kunststof deurpanelen
voor elk budget.

Specialist in kunststof 
deurpanelen voor elk budget



Tuindeuren & schuifpuien

Zonder zichtbelemmering 
genieten van uw tuin
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Creëer een nieuwe leefruimte

KUNSTSTOF TUINDEUREN & SCHUIFPUIEN
Door een (deel van de) achtergevel te vervangen door een schuifpui 
of openslaande deuren verbindt u in één keer de woonkamer met 
de tuin. Zowel in de zomer als in de winter kunt u dan genieten van 
uw tuin. Schuifpuien zijn er in twee verschillende uitvoeringen: kiep 
schuifpuien en hefschuifpuien. 
Door een uitgekiend loopsysteem zijn zowel kiepschuifpuien als 
hefschuifpuien uiterst eenvoudig en licht te bedienen (tevens zeer 
robuust).
 
KIEPSCHUIFPUIEN
Een kiepschuifpui is bij uitstek geschikt voor kleinere 
glasoppervlakten en kan in een kiepstand gezet worden. 
Deze zorgt voor prima ventilatie zonder dat het naar 
binnen kan regenen.

HEFSCHUIFPUIEN
Een hefschuifpui is met name bedoeld voor grote glasoppervlakten. 
Hefschuifpuien zijn ook verkrijgbaar in aluminium.



Keralit® gevelbekleding

Functioneel, duurzaam en 
milieuvriendelijk!

DE 5 STERKSTE PUNTEN VAN MARIK KUNSTSTOFTECHNIEK:
➊ Eigen geschoolde montage medewerkers
➋ Kwaliteitskozijnen uit Nederland en Duitsland
➌ Zonwering van uitsluitend gespecialiseerde leveranciers
➍ Service in eigen beheer
➎ Goede prijs - kwaliteitverhouding

VOLG ONS OP FACEBOOK!

KERALIT is een onderhoudsarm 

en duurzaam gevel- en dakrandsysteem dat geschikt 

is voor zowel nieuwbouw als renovatie. Omdat 

Keralit ongevoelig is voor weersinvloeden blijft het 

er jarenlang mooi uitzien. Hierdoor hoeft u nooit 

meer te schilderen en kunt u genieten van een strak 

afgewerkte woning. 

SPONNINGDEEL 143 mm
Dit populaire model gevelbekleding wordt veel gebruikt 

door zijn brede sponning waardoor een mooi lijnenspel 

ontstaat. Door deze strakke lijnen krijgt de gevel een 

hoogwaardig afgewerkte uitstraling.

POTDEKSEL 177 mm
Potdekselpanelen zijn overlappende panelen die uitstekend 

passen bij zowel moderne als klassieke woningen. Door het 

overlappen van de panelen ontstaat een lichte schaduw en 

worden zachte lijnen gevormd.

KERALIT® GEVELPANELEN
Keralit® is een duurzaam en milieuvriendelijk kunststof gevelproduct. 
Het is ongevoelig voor vervorming door vocht of warmte en aantasting 
door invloeden van buitenaf. Het materiaal heeft geen onderhoud nodig. 
Hierdoor is Keralit uitermate geschikt voor toepassing bij zowel renovatie 
als nieuwbouw. De basis van Keralit® is opgebouwd uit gerecycled 
kunststof. De toplaag bestaat uit het in de bouwwereld zeer bekende 
Renolit. Renolit heeft een uitstekende naam op het gebied van kwaliteit en 
kleurechtheid.

Keralit® is verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren en wordt 
standaard geleverd met 10 jaar garantie. 

Sponningdeel 190 mm
Deze brede panelen geven 

gevels een moderne en chique 
uitstraling

Sponningdeel 143 mm
Dit populaire model 

gevelbekleding wordt veel 
gebruikt door zijn brede 

sponning waardoor een mooi 
lijnenspel ontstaat

Potdeksel 177 mm
Potdekselpanelen zijn 

overlappende panelen, die 
uitstekend passen zowel bij 

moderne als klassieke woningen
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Meint Veningastraat 40 | 9601 KG Hoogezand
Tel. 0598 - 39 58 68 | Fax 0598 - 39 79 19
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Openingstijden showroom: 
Ma. t/m Za. van 12.00 uur tot 17.00 uur

Telefonisch bereikbaar: 
Ma. t/m Vr. van 10.00 uur tot 17.00 uur / Za. van 12.00 uur tot 17.00 uur 

AL 15 JAAR UW SPECIALIST OP GEBIED VAN:

✔  Kunststof kozijnen, ramen, deuren en schuifpuien 
 • Houten kozijnen (Meranti o.g.)  
• Aluminium kozijnen

✔ Diverse zonweringsproducten
✔ Dakkapellen zowel nieuw als renovatie
✔ HR++ Climaplus Eclaz one isolatieglas ( U.waarde 1,0 W/m2K)
✔ Triple +++ isolatieglas (U.waarde 0,7 W/m2K)
✔ HR ++ isolatieglas (U.waarde 1,1 W/m2K)
✔ Diverse raamdecoratieproducten
✔ Horren & Plisse hordeuren
✔ Luchtroosters (Ducoton)
✔  Dakramen  

• Velux 
• Fakro

✔  Kunststof gevelbekleding, windveren,  
boeiranden en dakgoten

✔ Elektrische garagedeuren

15 
JAAR 

ERVARING!


